
 

 

 ةيمنتلاو ةلادعلا بز12 ةماعلا ةنامألا عامتجا غالب

 ةماعلا ةنامألا م2022 سرام 31 ـل قفاوملا ـ1443E نابعش 28 س:م89ا موي ھقيفوت نسحو هللا لوحب تعمتجا

8Qةيمنتلاو ةلادعلا بز VW راقتلا نم ةعومجم ةشقانمو ميدقتل صصخ يداع عامتجاcر Eس تمfg تارمتؤملا 

 ةcزكرملا ةنljلا لاغشأو ،ءا89vgاو رطألل ةيمنتلا ىدتنم لمعو ،بزlQل ةماعلا ةرادإلا لاغشأو ،بزlQل ةcو8jkا

 .ةيمنتلاو ةلادعلا ءاسz ةمظنم لمعو ،ةيمنتلاو ةلادعلا ةب:بشل

 رkش لولحب ةئن��لاب اEأدتبا ناfgك نبا ھلالا دبع ذاتسألا ماعلا نfمألا خألل ةمل�ب عامتجالا اذE حتتفا دقو

 .تا�vgلاو نميلاو 89fgاب انتمأ ��عو اندلب ��ع ليضفلا رkشلا اذE ل�� نأ لجو زع هللا الئاس ،كرابملا ناضمر

 ةيلاعلا ھتداشإ نع vgعو ةيبا�gلا انتدحو ةيضق نم ديد8jا يzابسإلا ي�اجيإلا فقوملاب ماعلا نfمألا خألا هون امك

 .��وألا ةينطولا انت:ضق فلم VW تاحاجن نم اندالب ھققحت اميف كلملا ةلالج تاردابمو ءادأب

 ةضفارلا ةتباثلا بز8Qا فقاومب ركذو عيبطتلاو ةلورkلا ةروطخ ��إ ماعلا نfمألا خألا ھبن ،ىرخأ ةkج نمو

 داوملا ضع�و تاقور�Qا ءالغ ةجوم نم اندالب هدkش� امب ركذ امك ،ةي�يطسلفلا ةيضقلل ةمعادلاو عيبطتلل

 ¢¡لاو تاقور�Qا راعسأ ھتغلب يذلا قوبسملا fgغ ىوتسملا مغر يمالعإلاو يمو�8Qا تمصلا برغتساو ةيساسألا

 بايغو نfنطاوملا عم لصاوتلا VW فعض نم ةمو�8Qا هرkظت ام ��إ ھبنو ،قباسلا VW ھيلع تنا� ام فعض تزواجت

 ام اميسالو اندالب ض�gع� ¢¡لا تايلا�شإلا نم ةعومجم ةkجاوم VW ةQ§اولا ةcؤرلا مادعzاو مزاللا حيضوتلا

 دكأو ،بزlQل ةcو8jkا تارمتؤملا حاجنب هون ھتمل� ماتخ VWو .ا�©الغو ةيساسألا داوملا ضعبب نcومتلاب قلعتي

 .�Wخادلا فصلاب مامتEالا ةلصاوم ةرورض ��ع

 ةيسايسلا ةحاسلا ا�دkش ¢¡لا تاروطتلا فلتخمو ءاقللا اذE لامعأ لودج طاقن ةشقانمو ةسرادم دع�و

 :�Wي ام ��إ ةماعلا ةنامألا تصلخ ةينطولا

 اندالب تنكم ¢¡لاو هللا ھظفح كلملا ةلالج تاردابم لضفب ققحت يذلا fgبكلا مدقتلاب ةماعلا ةنامألا ديش� §

 ءارQ±لا ةيضق ءازإ ديد8jا يzابسإلا فقوملاب هونتو ،ةيبا�gلا انتدحو ةيضق VW ديدج فاصنإ قيقحت نم

 ةكcرشلا لودلا ةفا� وعدتو ،ةينطولا ةدايسلا راطإ VW ي�اذلا مكlQل ةي²رغملا ةردابملل معادلا ةي²رغملا

 ھتدحوو ھيضارأ ةفا� ��ع برغملا ةدايس ما�gحاو حوضولا ��ع ¢³بملا قcرطلا سفن وذحت نأ ��إ ةقيدصلاو

 ةقطنملا VW ةيمنتلاو رارقتسالاو نمألل ززعملاو نوناقلاو ايفارغ8jاو خcراتلا قئاقح عم مj´�ملاو ةيبا�gلا

 .اkلمكأب



 

 تارمتؤملا تداس ¢¡لا ةcوخألاو ةيباجيإلا ءاوجألا²و بز8Qا ءاضعأل ¶fمتملا روض8Qاب ةماعلا ةنامألا هونت §

 يداو ةلخادلا ةkجو ،ءارم8Qا ةيقاسلا نويعلا ةkجو ،ةرفينخ لالم ¢³ب ةkج تلمش ¢¡لا بزlQل ةcو8jkا

 خألا ةسائرب ت¶fمت ¢¡لاو ،سانكم ساف ةkجو ،ةرطينقلا الس طا²رلا ةkجو ،نون داو ميمل� ةkجو ،بEذلا

 لثمتو ةيمالسإلا ةيعجرملاب بز8Qا كسمت ةرورض ��ع تزكر ¢¡لاو ةفداkلا ةي�¸جوتلا ھتامل�و ماعلا نfمألا

 امك ،نfنطاوملاو نطولا اياضقو تباوث نع عافدلاو حالصإلا VW ھتمEاسم ةلصاومو ةيكلملل ءافولاو اkميق

 ةcو8jkا تاباتكلاو نcfو8jkا باتكلا باختناب تجوتو ةيلاملا رcراقتلاو ءادألا رcراقت ةشقانمو ميدقت تفرع

 .ةئبعتلاو لمعلا ةلصاوم ��إ عيم8jا وعدتو ،ةيطارقميد ءاوجأ VW ةcو8jkا سلا�jا ءاضعأو

 ماقتس ¢¡لا ملاعلا سأ� تايئا�º ��إ مدقلا ةركل ¢³طولا بختنملا لEأتب ي�رغملا بعشلا ةماعلا ةنامألا أن� §

 ةfgبكلا تادو�jkاب ةماعلا ةنامألا ديش� امك .¢³طولا بختنملا مقاطو ¢«عال ءادأب هونتو ةقيقشلا رطق ةلودب

 ��إ ةيضاcرلا Efgام8jا وعدتو ةلباقملا هذE تداس ¢¡لا ةيسام8Qاو ةيضاcرلا ءاوجألا²و ةينمألا تاطلسلل

 تالباقملا ل� VW فنعلا بنجتو ةيلافتحالا ءاوجألاو ةيضاcرلا حورلا ��ع ةظفا�Qاو ءاوجألا هذE ماkلتسا

 .ةيضاcرلا

 ا�¸ف فد��سا ¢¡لا يzويkصلا لالتحالا نايك لثممل ةfgط89ا تاحcرصتلل اkضفر نع ةماعلا ةنامألا تvgع §

 نأشلا VW اتيقم الخدت ھتvgتعاو ،ةfgخألا تاباختنالل ةنلعملا جئاتنلا لالخ نم ةيمنتلاو ةلادعلا بزح

 ةينطو ةيضق ةي�يطسلفلا ةيضقلا نأب ةبسانملا هذ�¿ هركذتو .اندلبل ةيلخادلا نوؤشلاو ¢³طولا ¢¾½ايسلا

 معد VW مkفقاومو ،م�ديقع نم ءزج ÂW كرابملا À¾Áقألا دj´ملا ةنا�م نأ²و ةفا� ة²راغملا دنع ةسدقم

 .ةÃ9ارو ةفورعم ¢³يطسلفلا بعشلا ةرصنو

 يzويkصلا نايكلا وحن ةلورkلاو عيبطتلل ضفارلا تباثلاو Ä§اولا بز8Qا فقوم ��ع ةماعلا ةنامألا دكؤت §

 بز8Qا فقومب ركذتو ،نfلوؤسملا ضعبل ةزفتسملاو ةلوؤسملا fgغ ةيفQ±لا تاحcرصتلا ضعبل اkضفرو

 سدقلا دcو�و تا�لتمملا بلسو ضرألا باصتغا ��ع ةمئاقلا ھتاسايسلو �Wيئارسإلا لالتحالل ضEانملا

 نم عورشملا اkحافك VW ةي�يطسلفلا ةينطولا ةمواقملل اkمعد دكؤتو ،¢³يطسلفلا بعشلا ��ع ناودعلاو

 سدقلا ا��مصاعو ةلقتسملا ةي�يطسلفلا ھتلود ةماقÅو رcرحتلا VW ¢³يطسلفلا بعشلا تاعلطت قيقحت لجأ

 .فcرشلا

 ةيامحو ة²راضملاو را�تحالا ة²راحمو راعسألا ةبقارم VW ا�Æجاوب مايقلا ��إ ةمو�8Qا ةماعلا ةنامألا وعدت §

 نيدروملا ما�gحا ىدمل ةمراصلا ةبقارملا لالخ نم تاقور�Qا عاطق VW اميسالو نfنطاوملل ةيئارشلا ةردقلا

 مkلالغتسا مدعو ،ةعورشملا fgغ ةقبسملا تامEافتلا دقع مدعو ةفcرشلا ةسفانملا دعاوقل نfعزوملاو

 ةماعلا ةنامألا وعدت امك .نfنطاوملا بويج باسح ��ع حا²رألا ةمكارمل راعسألا تابلقتلو ةيلا8Qا ةيفرظلل



 

 راطإ VW ،"تامcركلا" تاينوذأملا كالم ضوع نfقئاسلاو نfينkملل فصنملا فاد��سالا ÇWوت ��إ ةمو�8Qا

 نيديفتسملاو تالواقملا ىvgك ھنم ديفتس� اديدج اعÉر معدلا اذE حبصي ال ي� لقنلا عاطقل ھجوملا معدلا

 .ھيلإ ةجا8Qا سمأ VW مE نم ھنم مرحcو عÉرلا نم

 تايدحتلا ةkجاوم VW ة²ولطملا ةعاÊjلل اEداقتفاو ةيلوؤسملا نم ةمو�8Qا بر� ةماعلا ةنامألا برغتس� §

 نع ةبسانملا هذ�¿ vgع�و ،نfتقباسلا نfتمو�lQل ةرم ل� VW ا�©اعدتساو ةدجتسملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 ¢¡لاو ةصاقملا حالصإ لثم نم ةيمنتلاو ةلادعلا بزح ا�¸ف مEاس ¢¡لا ةيعونلا ةينطولا تاحالصإلاب اEزا¶�عا

 لcومت نم نكمتو تنكم ةمkم ةيلام تاحاسم fgفوت نم اندالب تنكمو راي�ºالا نم ةيمومعلا ةيلاملا تذقنأ

 ميمع� جمانvgل ةيلاملا تادامتعالا fgفوت VW مويلا مEاس�و ةشkلا تائفلا ةدئافل ةيعامتجا جمار²و تاءارجإ

 نم نكمي امب ةلودلا ةيلام ��ع ظفاحتو ةيمومعلا تارامثËسالاو جماvgلا فلتخمو ةيعامتجالا ةيام8Qا

 .تا�رشلاو نfفظوملا تاقحتسم ءادأو ةيمومعلا قفارملاو تامد89ا رارمتسا

§ �´j8ا رخأت فسأب ةماعلا ةنامألا لQكابتراو ةمو�kا VW 8اعمjوعدتو تايميدا�ألا رطأ بارضإ ةEذاختا ��إ ا 

 .¢¾½ردملا نمزلل ردEو كابترا نم �Wا8Qا ¢¾½اردلا مسوملا ق8Q ام كرادتل ةلÎjتسملا ةمزاللا تاءارجالا

 "و "شاروأ" لثم نم ليغشËلا صوصخب ةشkلاو ةمش�QËا ا�ردابم نأ ��إ ةمو�8Qا ةماعلا ةنامألا ھب�ت §

 قطنمل اfgEبدت VW عضخت ا�ºإف ةfgبكلا ةيباختنالا اEدوعو مÒj ��إ �Ñرت ال ا�ºو� ��إ ةفاضإلا²و "ةصرف

 صاصتخالا ��ع رفوتت ال ةسسؤم ��إ "ةصرف" جمانرب fgبدت ضcوفت VW عقو امك ،قيضلا ي�ز8Qا راثÔتسالا

 امك ةدي8jا ةما�8Qاو ةينkملا نم ىzدألا د8Qا ��ع رفوتت الو ةؤفك fgغو ةرداق fgغ ا�ºو� نع الضف ،يzوناقلا

 .ةيمسر رcراقت كلذ تÖثأ

 لوخدو ةيبا�gلا تاعام8jا سلاجم ضع× لاغشأ دوس� ¢¡لا Ø¾Áوفلا ءاوجأ قلقب ةماعلا ةنامألا ع×اتت §

 ءاركو ءانتقا� ماعلا لاملل ¢Úبعلا fgبدتلاو  ،عزانتلاو للشلا نم ةلاح VW ندملا نم ديدعلا VW ا�Ùم ديدعلا

 سكعÛ يذلا رمألا ،نfنطاوملا رعاشمل زفتسمو لوؤسم fgغ ل�ش× ،8Äاصملا ��ع تفا��لاو ةرخافلا تارايسلا

 ھينعÛ نم ل� لخدت ��إ ةجا8Qا دكؤcو ،vgنËش 8 تاباختنا ا�زرفأ ¢¡لا تافلاحتلاو بخنلا ىوتسم يدرت

 تاسرامملا هذE نأ ركذت امك ،fgبدتلا ءوسو داسفلا نم تاعام8jاو تاljkل يومنتلا fgصملا ةيام8Q رمألا

 نوناقلاب ة���gسملا ةيباختنالا تانئا�لا سفن نع فسألل ردصت ةيالولا هذVW E ددجتت ¢¡لا ةن:شملا

 تاطلسلل ركذي لخدت نود ا�Ùم ىzاع نأ ان²ز8Q قبس ¢¡لاو ةقباسلا ةيالولا VW رمألا نا� امك تاسسؤملا²و

 ةمو�8Qا وعدت ،تاسرامملا هذE ةkجاوم VW تاطلسلا اfgخا ھيلا ترداب امب ةماعلا ةنامألا هونت ذÅو ،ةينعملا

 ÂW امب ةيبا�gلا تاعام8jا سلاجم لاغشأ رمت نأ ��ع رkسلل ا�Æجاوب مايقلاو ةمارصب نوناقلا لامعإ ��إ



 

 ليثمت VW اEرود ززعÛ امب فداkلا شاقنلاو ما�gحالاو ءودkلا نم ءاوجأ VW ةcروتسد ةيليثمت تاسسؤم

 .ةنكاسلا

 ةيبا�gلا تاعام8jا نfب 8Äاصملا عزانت صوصخب ةيلخادلا ةرازو ةركذمب ،قايسلا اذVW E ،ةماعلا ةنامألا هونت §

 لالغتساو ،8Äاصملا عزانت تالاحب قلعتملا نوناقلا جارخإب عÉرسËلا ��إ ةمو�8Qا وعدتو اkسلاجم ءاضعأو

 تائيkلاو تارادإلا طاش�ب ةطبترملا فارحنالا لا�شأ ل� نم ةياقولاو ھي¶Ýلا سفانتلاب ةل�9ا تابcرسËلا

 نع رجزلاو ،اfgEبدتو ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ²و ،اkفرصت تحت ةدوجوملا لاومألا لامعتسا²و ،ةيمومعلا

Eططشلا ��ع ةبقاعملاو ،تافارحنالا هذ VW لاو را�تحالا تايعضوو ،زايتمالاو ذوفنلا عقاوم لالغتساkةنمي، 

 نم 36 لصفلل اقبط ،ةيداصتقالا تاقالعلا VW ةعورشملاو ةر8Qا ةسفانملا ئدابمل ةفلا�9ا تاسرامملا ÑWا²و

 .روتسدلا

 رطألل ةيمنتلا ىدتنم( ةcزاوملا ھتائيEو بز8Qا تاسسؤمو �Wضانم ةفا� ةماعلا ةنامألا وعدت ،fgخألا VWو §

 عافدلل ةئبعتلاو لمعلا ةلصاومل )اfgEغو ةيمنتلاو ةلادعلا ءاسz ةمظنمو ةيمنتلاو ةلادعلا ةب:بشو ،ءا89vgاو

  .ھصاصتخا لاجم VW ل� نfنطاوملاو نطولا اياضق نع

  

 ءاضمإلا  

  ماعلا ن(مألا

 نا7(ك نبا ھلإلا دبع .ذ


